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Kannen kuvat:  
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Suomun yleiskaava
Rakennettu kulttuuriympäristö

Yleiskaava-alueella kulttuurihistorialliset arvot keskittyvät Räisälän kylään, joka on säilyttänyt perinteisen mittakaavan-
sa sekä varsin suuren määrän vanhoja yli satavuotiaita rakennuksia. Räisälän kylä on saanut pysyvän asutuksensa 1600-
luvulla. Jatkosodan tuhoilta kylä säilyi paremmin kuin moni muu Lapin kylä, joskin tuhottuja rakennuksia oli täälläkin 20, 
joukossa yksi asuinrakennus. Vanha kyläkeskus on melko tiiviinä kappelin ja kaupan ympärillä. Törmän ja Ala-Kumpulan 
tilojen ympäristössä on vanhoja hirsisiä talousrakennuksia, joista osa huonokuntoisia.

Räisälän kylä muodostaa ehjän, maisemallisesti merkittävän kokonaisuuden. 

1. Räisälän kappeli 3:14
Kemijärven seurakunnan Räisälän kappeli on rakennettu 1988 rakennusmestari Matti Rankisen suunnitelman mukaan. 
Käyttöönsä se vihittiin 7.1.1989. Harjakattoinen kappelirakennus muodostaa maamerkin kyläkeskuksessa. Pihaa rajaa-
vassa rakennuksessa on sosiaali- ja majoitustiloja.
Virran länsipuolella sijaitseva Räisälän kylähautausmaa on vanhempi. Sitä anottiin jo 1933, mutta anomukseen ei hy-
väksytty. Sen käyttö aloitettiin kuitenkin yksityisenä hautausmaana. Kirkollinen vihkiminen tapahtui 1949 ja Kemijärven 
seurakunnan hautausmaaksi se tuli 1974.

2. Ylimmäinen 3:36
Kylän keskustassa sijaitseva Ylimmäisen tilan hirsinen päärakennus on 1800-luvulta. Saumarimavuoratun rakennuksen 
yksityiskohdat ovat uusittuja, mutta yleishahmo perinteinen.

Räisälän kappeli 
vuodelta 1989.

Ylimmäisen päärakennus 1800-luvulta.
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3. Törmä 15:6
Hirsinen, vuorattu vanha päärakennus 1870-luvulta,  vapaa-ajan käyttö. Komea kaksikerroksinen umpikuisti. Ikkunat 
ovat uusittuja. Vanha pihapiiri, jossa 1800-luvun pitkä aittarivi.

4. Ala-Kumpula 9:30
Entinen kestikievarirakennus 1880-luvulta. Hirsistä, saumarimavuorattua rakennusta on laajennettu 1900-luvulla. Ym-
päristössä lukuisia vanhoja talousrakennuksia, mm. komea 1800-luvun aitta. Pihapiiriä rajaava hirsinen, vuoraamaton ta-
lousrakennus on säilyttänyt vanhoja yksityiskohtia mm. ikkunoita. Rakennus on siirretty paikalle. Hirressä on vuosiluku 
1827. Ala-Kumpula ja Suomula muodostavat yhtenäisen pihapiirin.

Ala-Kumpula ja Suomula  
muodostavat tiiviin koko-
naisuuden

Törmä



4 5

5. Suomula 11:1
Hirsinen, harjakattoinen, vaakavuorattu asuinrakennus 1800-luvulta. Yksi ikkunoista on suurennettu. Suomulan vanha 
hirsinen aitta on poikkeuksellisen komea.

6. Lappala 16:17
Punamullattu vuoraamaton hirsinen päärakennus on vuodelta 1907. Rakennuksen pitkänurkkien päät ovat valkoiset. 
Kuusiruutuiset ikkunat.  Rakennuksella on merkittävä asema lossirannan maisemassa. 

Suomula ja sen vanha aitta

Lappala

7. Kuokkala 99:0
1930-luvulla rakennettu suurehko keltaiseksi maalattu päärakennus rantamaisemassa.

8. Hamara 1:16
Samoin kuin Kuokkalalla, myös Hamaralla on merkittävä asema Räisälän salmen rantamaise-massa. 1900-luvun al-
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kupuolella rakennetun hirsisen pystyrimavuoratun rakennuksen ikkunat on uusittu kaksiruutuisiksi. Pihamaata rajaa 
hirsinen, punamullattu vanha talousrakennus. Viereisen pellon laidalla on tilan vanha hirsinen aitta, ilmeisesti 1800-lu-
vulta.

9. Tasala 10:16
Hirsinen, uudehkolla vaakalaudalla vuorattu vanha päärakennus on vuodelta 1918. Rakennuksessa on kuusiruutuiset ik-
kunat ja kaksikerroksinen umpikuisti.

10. Harjula  82:20 / 82:17
Harjulan tilan entinen päärakennus vuodelta 1909 on pitkänurkkainen vuoraamaton hirsirakennus. Seinät on sivelty 
punamullalla, nurkat valkoiset. Rakennuksen vanhat, koristeellisin vuorauksin varustetut ikkunat ovat säilyneet. Raken-
nus on nykyisin kylmillään varastona.

Tasala

Harjula
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Suomulinna

11. Entinen kyläkauppa 7:6
Vanha kyläkauppa 1900-luvun alusta on hirsirakenteinen ja vuoraamaton. Rakennusta korjataan parhaillaan.

12. Seuratalo Suomulinna 8:4
Räisälän nuorisoseuran seuratalo, järjestyksessä toinen, Suomulinna on valmistunut vuonna 1960. Puurakenteinen seu-
ratalo edustaa aikakaudelleen tyypillistä yhdistystaloarkkitehtuuria.

13. Entinen koulu 7:12
Räisälän kansakoulu on perustettu 1923 ja oman koulutalon se sai 1927.  Kaksikerroksinen puinen rakennus ei ole 
enää koulukäytössä. Rakennuksen ulkoasua on muutettu huomattavasti.

14. Puistola 11:16
Puistolan tilan tasapainoinen rakennusryhmä sijaitsee rannalla seuratalon tuntumassa. Hirsinen päärakennus on vuo-
delta 1938. Kokonaisuuteen kuuluvat punamullatut hirsinen karjasuoja ja aittoja.

Puistolan rakennusryhmä, 
päärakennus taustalla
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15. Kiviharju (Hevoslampi) 16:29
Kiviharjun hirsinen päärakennus on jälleenrakennuskaudelta, vuodelta 1948. Vuoraamattomassa, punamullatussa raken-
nuksessa on perinteiset kuusiruutuiset ikkunat.

Kiviharju

16. Vilkonen 21:12
Haaparannan puoleisen lossirannan tuntumassa on Vilkosen pienehkö asuinrakennus, joka on rakennettu 1940.

Vilkonen
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17. Suomutunturin matkailukeskus, kotaravintola
Suomutunturin matkailukeskus Suomutunturi Oy on perustettu 1965. Ensimmäisenä valmistui yksikerroksinen puura-
kenteinen ruokalarakennus, joka oli tarkoitettu väliaikaiseksi. Sen suunnitteli oululainen Erkki Jokiniemi. Tämän jälkeen 
rakennettiin matala majoitussiipi suunnittelijoina Erkki Jokiniemi ja Heikki Syväniemi. Samojen suunnittelijoiden käsi-
alaa on vuonna 1967 rakennettu kotaravintola, joka lienee tyyppinsä vanhimpia. Siitä on muodostunut Suomun tunnus. 
Myöhemmin tällaisia kotaravintoloita on rakennettu eri puolille Pohjois-Suomea. Liimapuurakenteista Suomutunturin 
kotaa on myöhemmin korotettu ja sen ulkoasu on muutoinkin muuttunut. 

Suomutunturin mat-
kailukeskuksen tun-
nus, kotaravintola
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Ala-Kumpula, yksityiskohta ulkorakennuksen ikkunasta



10 11



10 11


